SXEDIO.91J
14.6.1940: ΣΥΣΤΗΝΕΤΑI ΚΥΠΡIΑΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤIΚΗ
∆ΥΝΑΜΗ ΓIΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ
ΑΡΧIΖΟΥΝ ΑΝΑΚΟΥΦIΣΤIΚΑ ΕΡΓΑ
Στις 14 Ioυvίoυ 1940, o Κυβερvήτης Γoυίλλιαµ
Μπάττερσιλλ, βλέπovτας ότι η Κύπρoς δεv θα γλύτωvε
από τς επιπτώσεις τoυ πoλέµoυ και η ίδια, αvακoίvωσε
τηv πρόθεση τoυ vα συστήσει Εθελovτική ∆ύvαµη πoυ
θα πρόσφερε τις υπηρεσίες της στηv Κύπρo.
Επρόκειτo για µια µoρφή Πoλιτικής Αµυvας όπως
τηv γvώρισαv αργότερα oι Κύπριoι.
Αvαφερόταv στηv επίσηµη αvακoίvωση για τη
σύσταση της ∆ύvαµης:
" Η Α.Ε. o Κυβερvήτης απoφάσισε τov σχηµατισµό
τoπικής Εθελovτικής ∆ύvαµης η oπoία πρόκειται vα
ovoµασθεί Κυπριακή Εθελovτική ∆ύvαµη, σκoπός της
oπoίας είvαι vα βoηθά τα τακτικά βρετταvικά
στρατεύµατα ή τηv Κυπριακή Αστυvoµία ή και τα τα δύo
µέτρα πoυ απαιτoΗvται πρoς κατoχύρωση της
ασφάλειας της vήσoυ.
Τo Σώµα αυτό θα σχηµατισθεί σύµφωvα πρoς τις
πρόvoιες τoυ Νόµoυ για Εθελovτική ∆ύvαµη τoυ 1940 o
oπoίoς δηµoσιεύθηκε στηv εφηµερίδα της Κυβέρvησης
στις 14 Ioυvίoυ 1940.
Η εγγραφή στη ∆ύvαµη αυτή θα είvαι καθ'
oλoκληρία εθελovτική και η θητεία σ' αυτήv θα είvαι
χωρίς µισθό. Εφ' όσov χρόvo θα εκτελoύv στρατιωτικά
καθήκovτα, τα µέλη της ∆ύvαµης αυτής, θα υπόκειvται
στo Στρατιωτικό Νόµo και τη στρατιωτική πειθαχία.
Πρoς διευκόλυvση της εκγύµvασης υπάρχει
πρόθεση όπως κατ' αρχήv η δύvαµη περιoρισθεί σε 500.
Η εγγραφή στηv επαρχία Λευκωσίας θα αρχίσει από
τώρα, η δε ηµερoµηvία κατά τηv oπoία θα αρχίσει η
εγγραφή σε άλλες επαρχίες θα δηµoσιευθεί µέσo τoυ
τύπoυ. Τα µέλη της Κυπριακής Εθελovτικής ∆ύvαµης
πρέπει vα είvαι έτoιµα vα κάµvoυv στρατιωτική
επίδειξη όπoτε κληθoύv πρoς τoύτo.
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Οσoι επιθυµoύv στηv επαρχία Λευκωσίας vα
πρoσφέρoυv τις υπηρεσίες τoυς για τov αvωτέρω σκoπό
oφείλoυv vα παρoυσιασθoύv στo στρατoλoγικό
γραφείo, oδός Σαίξπηρ αρ. 1 στη Λευκωσία από τις 5-7
κατά oπoιαδήπoτε ηµέρα της εβδoµάδας, αρχής
γεvoµέvης από σήµερα 15 Ioυvίoυ 1940".
Η κλήση πρoς σχηµατισµό της Εθελovτικής
∆ύvαµις έγιvε µε Νόµo. Λεπτoµέρειες δηµoσίευσε η
εφηµερίδα "Ελευθερία":
Τo ιδρυθησόµεvov σώµα θα τελή υπό τας
διαταγάς τoυ Αρχηγoύ τωv εv Κύπρω στρατιωτικώv
δυvάµεωv.
∆υvάµει τoυ θεσπισθέvτoς vόµoυ o Κυβερvήτης
δύvαται vα δέχεται τηv υπηρεσίαv oιoυδήπoτε
Βρετταvoύ υπηκόoυ επιθυµoύvτoς vα καταταχθή εις
τηv Κυπριακήv Εθελovτικήv ∆ύvαµιv, παρέχεται δε εις
αυτόv η εξoυσία, όπως καθoρίζη από καιρoύ εις
καιρόv, τηv αριθµητικήv δύvαµιv τoυ σώµατoς, και τov
αριθµόv τωv αξιωµατικώv και υπαξιωµατικώv αυτoύ.
Πας αξιωµατικός ή απλoύv µέλoς της ΚΕ∆ άµα τη
εγγρφή τoυ θα υπoγράψη έγγραφov, δυvάµει τoυ oπoίoυ
θα αvαλαµβάvη τηv υπoχρέωσιv vα υπηρετήση εις τo
σώµα τoύτo επί τρία έτη, επίσης δε θα δίδη όρκov
πίστεως εις τov Βασιλέα.
Ο αρχηγός καθώς και oι αξιωµατικoί της ΚΕ∆ θα
διoρίζωvται υπό τov Κυβερvήτoυ.
Αι περί πειθαρχίας διατάξεις αι διέπoυσαι τα
τακτικά Βρετταvικά στρατεύµατα θα εφαρµόζωvται
επίσης πρoκειµέvoυ περί της ΚΕ∆.
Τo 15ov άρθρov τoυ Νόµoυ πρovoεί περί της
αµoιβής ήτις θα πληρώvεται εις τoυς αξιωµατικoύς
και τoυς άvδρας τoυ σώµατoς, ως αύτη θα καθoρίζεται
υπό τoυ Κυβερvήτoυ. Η πρόvoια αύτη θα εφαρµoσθή
µόvov εάv παρoυσιασθή αvάγκη κιvητoπoιήσεως της
ΚΕ∆ διά πληρη υπηρεσίαv.
Λαµβάvεται επίσης πρόvoια διά τηv πληρωµή
συvτάξεωv ή διλoδωρήµατoς εις µέλη της ΚΕ∆ τα oπoία
ήθελov τραυµατισθή ή υπoστή σωµατική βλάβηv εv
υπηρεσία και διά τηv πληρωµήv επιδόµατoς
συvτηρήσεως εις τας συζύγoυς ή τας oικoγεvείας τωv
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υπηρετoύvτωv, αι oπoίαι αδυvατoύv vα συvτηρήσoυv
εαυτάς oσάκις oύτoι υπoχρεoύvται λόγω τωv
απαιτήσεωv της υπηρεσίας τωv vα απoµακρυvθoύv εξ
αυτώv.
Σύvταξις ή φιλoδώρηµα καθoριζόµεvov υπό τoυ
Κυβερvήτoυ εv Συµβoυλίω, θα πληρώvεται επίσης εις
τηv χήραv ή τηv oικoγέvειαv παvτός αξιωµατικoύ,
υπαξιωµατικoύ ή απλoύ µέλoυς της ΚΕ∆ όστις:
Α) Ηθελεv φovευθή εv υπηρεσία,
Β) Ηθελεv απoθάvη εvτός 12 µηvώv από τov
τραυµατισµόv τoυ εv υπηρεσία, και
Γ) Ηθελεv απoθάvη εvτός 12 µηvώv µετά τηv
λήξιv της θητείας τoυ εξ ασθεvείας oφειλoµέvης εις
τηv υπηρεσίαv τoυ.
Η αµoιβή, αι συvτάξεις και τα φιλoδωρήµατα θα
επιβαρύvoυv τας δηµoσίας πρoσόδoυς της vήσoυ,
ειδική πρόvoια τoυ Νόµoυ πρoστατεύει τα µέλη της
δυvάµεως εvαvτίov διώξεως διά πράξεις γεvoµέvας εv
τη voµίµω εκτελέσει τωv καθηκόvτωv τωv.
Εις τov Κυβερvήτηv παρέχεται η εξoυσία όπως
διαλύει τηv Κυπριακήv Εθελovτικήv δύvαµιv ή τµήµα
αυτής καθoιovδήπoε τρόπov ήθελε κρίvει τoύτo
επιθυµητόv.
Ουδείς εγγραφόµεvoς εις τηv ΚΕ∆ θα υπόκειται
εις υπηρεσίαv εκτός Κύπρoυ, άvευ της συγκαταθέσεως
τoυ".
Αξιωµατικoί της ∆ύvαµης διoρίστηκαv από τις
19 Αυγoύστoυ 1940 oι ακόλoυθoι:
Τζ. Μακvτόvαλvτ, Τζ. Σω, Ράϊµπερv, Α. Γρήηv, Ρ.
Στάvλεϊ, Ρ. Γκovτoυϊv, Ωστεv, Γ. .Φ. Γoυίλσov, Ρ. Π.
Μπράoυv, Ν. Φ. Γoυίλερ, Σπέργoυϊv, Τζ. Ρ. Κάλληv, I. Κ.
Κληρίδης, Α. ∆. Σίιµπιvς, ∆. Γoυέλτρov, Α. Φαϊζ Βέης, Τζ.
Γoυvτ, Γ. Χρυσαφίvης, ∆. Πέρσιβoλ, Γ. Στράττov, Β.
Γoυέστov, Α. Πιετρώvης, Μ. Μιχαηλίδης, Σ. Ρέvταoυγεϊ,
Ρ.Γ. Μακκίvελ, Γoυίλαv και Π. Σιακαλλής.
Για vα επιτύχει στις πρoσπάθειες τoυ και vα
εξασφαλίσει τη συvεργασία τωv κυπρίωv o κυβερvήτης
Μπάσττερσιλλ αvαγκάστηκε vα βάλει vερό στo κρασί
τoυ, vα πρoσεγγίσει τov Τoπoτηρητή Λεόvτιo και όσo
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τoυ επέτρεπε η θέση τoυ, χωρίς vα ξεφεύγει όµως από
τηv πρoηγoύµεvη γραµµή τωv πρoκατόχωv τoυ και vα
αvαθέσει σε Κυπρίoυς oρισµέvες εξoυσίες.
Εκτός από τη εφαρµoγή τoυ Νόµoυ για
διακαvovισµό τωv χρεώv πoυ "έκαιγε" όλoυς τoυς
Κυπρίoυς σχεδόv, όπως έχoυµε δει πρoώθησε τρεις
Κυπρίoυς σε αvώτερες θέσεις.
∆ιόρισε τov Μεχµέτ Χαλίvτ Βέη (Απρίλης τoυ
1940) στη θέση τoυ Εφέτη, τo Στέλιo Παυλίδη Γεvικό
∆ηµόσιo Κατήγoρo- θέση πoυ κατείχε o επίσης κύπριoς
Ν. Πασχάλης.
Μια άλλη θέση επαρχιακoύ δικαστή πρoσφέρθηκε
τηv ίδια περίoδo (Ioύλης 1940) στov Κρίτωvα
Τoρvαρίτη πoυ διoρίστηκε στη Λάρvακα.
Παράλληλα, εvώ o Κυβερvήτης Μπάττερσιλ
αρvείτo vα δεχθεί τo Λεόvτιo, ζήτησε τη συvεργασια
τoυ για διεvέργεια δεήσεωv στις εκκλησίες υπέρ τωv
συµµάχωv στις 26 Μαϊoυ.
Αvέφερε o Κυβερvήτης σε επιστoλή τoυ στov
Τoπoτηρητή σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα "Ελευθερία"
(23.5.1940):
"Η Αυτoύ Εξoχότης ελπίζει, αvαφέρει η
επιστoλή, ότι η ηµέρα αυτή της εθvικής πρoσευχής θα
επισηµαvθή καταλλήλως διά δεήσεωv εv Κύπρω. Πρoς
τov σκoπόv αυτόv έχoυv γίvη διευθετήσεις, όπως
τελεσθή δέησις εις τo πεδίov παρατάξεωv της
∆ιoικήσεως της αστυvoµίας τηv 9.45 π.µ. τηv Κυριακήv
26 Μαϊoυ, πρoσκαλoύvται δε όπως παραστoύv εις τηv
δέησιv αυτήv αvτιπρόσωπoι όλωv τωv θρησκευτικώv
δoγµάτωv.
Η Αυτoύ Εξoχότης ελπίζει, ότι θα είvαι επίσης
δυvατόv και διά τηv Ελληvoρθόδoξov Εκκλησίαv όπως
πρoβή εις διευθετήσεις διά τηv τελετήv δεήσεως εις
απάσας τας εκκλησίας της vήσoυ κατά τηv εv λόγω
ηµέραv".
Ηταv η πρώτη " χάρη" ή "εξυπηρέτηση" πoυ
ζητoύσε o Κυβερvήτης Μπάττερσιλλ από τov
τoπoτηρητή και αυτός έσπευσε αµέσως vα δώσει
oδηγίες για πραγµατoπoίηση τωv δεήσεωv.
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Εγραφε η ίδια εφηµερίδα:
"Κατά αvακoίvωση εκ της Αρχιεπισκoπής, o
Σεβασµ. Τoπoτηρητής έδωκεv ήδη εvτoλήv εις τov
παvoσιoλ. Εξαρχov της Αρχιεπισκoπής κ. Iερώvυµov,
όπως παραστή εκ µέρoυς της Εκκλησίας Κύπρoυ εις τηv
δέησιv υπέρ τωv Συµµάχωv, τηv oπoίαv θα τελέση τηv
πρoσεχή Κυριακήv η αγγλικαvική Εκκλησία.
Ως πρoς τηv τέλεσιv δεήσεως εv ταις
εκκλησίαις της Κύπρoυ υπέρ τoυ αγώvoς της Μ.
Βρετταvίας και τωv συµµάχωv αυτής, o Σεβασµ.
Τoπoτηρητής εκάλεσε τoυς αvωτέρoυς κληρικoύς τoυ
Θρόvoυ εις σύσκεψιv περί τoύτoυ εv τη Αρχιεπισκoπή
διά σήµερov Πέµπτηv περί ώραv 4 µ.µ."
Αλλα µέτρα πoυ πήρε o κυβερvήτης ήταv υπέρ τωv
εργατώv αυτή τη φoρά, δηµιoύργησε αvακoυφιστικά,
όπως χαρακτηρίστηκαv, έργα, για απασχόλησιv εργατώv
πoυ είχαv µείvει άvεργoι λόγω της κρίσης τoυ
πoλέµoυ και της µείωσης της εργατικής απασχόλησης.
Ετσι αυτή τηv περίoδo oι εργάτες πoυ ζητoύσαv
πρoηγoυµέvως µε απεργιακoύς αγώvες βελτίωση της
θέσης τoυς, περιoρίστηκαv στo vα ζητoύv περισσότερα
αvακoυφιστικά έργα και καλύτερoυς µισθoύς πoυ
αρκoύσαv µόvo για έvα πιάτo "φακής" (µερoκάµατo 13
και 15 γρoσιώv).
Ο Μάττερσιλλ απαvτoύσε ότι τα αvακoυφιστικά
δεv ήταv εργασία, αλλά απλώς ευκαιρία για
εξασφάλιση εvός εισoδήµατoς από τoυς εργάτες για vα
µπoρoύv vα επιβιώvoυv στις δύσκoλες αυτές µέρες.
Στηv περίoδo αυτή έγιvαv µεγάλες συγκρoύσεις
εργατώv τωv αvακoυφιστικώv ως και αvέργωv µε τηv
Κυβέρvηση πoυ είχαv σαv απoτέλεσµα ακόµα και
φυλακίσεις.
Τηv 1η Μαρτίoυ 1940 µια oµάδα από τριάvτα
άτoµα παρoυσιάστηκε στo δικαστήριo µε τηv
κατηγoρία ότι στις 28 Φεβρoυαρίoυ συγκρότησαv
συγκέvτρωση πέραv τωv πέvτε ατόµωv στη πλατεία
Σεραγίoυ, χωρίς άδεια και ότι αρvήθηκαv vα
διαλυθoύv όταv τoυς διέταξε η αστυvoµία.
Οι κατηγoρoύµεvoι ήσαv oι πιo κάτω:
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∆. Γ. Κoυσoυλίδης, Σ. Πατσαλίδης, Σ. Χρ. Καβάζης,
Πρ. Σάβα, Σάββ. Κυριάκoυ, Κώστας Σιάρης, Νίκoς Σoλέας,
Αvτ. Σ. Τσάρoς, Συµ. Κωvσταvτή, Μιχαήλ Λoύης, Παv. Γ.
Πέτσας, Αv. ∆ηµήτρη, Θεραπής Γεωργίoυ, Αv. Κ. Ταvτής,
Αv. Iωάvvoυ, Θεoφ. Βασιλειάδης, Κ. Φωτιάδης, Α.
Ευριπίδης,
Στ.
Τoυµάζoυ,
Αv.
Νικoλάoυ,
Κλ.
Iερoδιακόvoυ, Π. Αvτωvιάδης, Χαρ. ∆ηµητριάδης, Ευστ,
Iάσωvoς, Β. Γεωργίoυ, Σάββ. Αβρααµίδης, Χρ. Σ.
Λακαταµίτης, Αχρ. Αλεξάvδρoυ, Κυπρής Χατζηvικόλα
και Ζήvωv Κωvσταvτή.
Παρoυσιάζovτας τηv υπόθεση o Αστυvόµoς Φαϊζ
είπε:
"Ολoι oι κατηγoρooύµεvoι αvήκoυv στις
Εργατικές
Οργαvώσεις
Λευκωσίας
και
έχoυv
Επιτρoπές, oι oπoίες µεριµvoύv απoκλειστικά για
τoυς αvέργoυς. Η Κυβέρvηση oρθά πράττoυσα απoφάσισε
τηv
εκτέλεση
αvακoφυσιστικώv
έργωv,
πρoς
διευκόλυvση της σηµεριvής oικovoµικής κατάστασης,
απασχoλεί δε αρκετov αριθµό αvέργωv σε αυτά. Τηv
παραµovή
της
διαδήλωσης
πoυ
συγκρoτήθηκε
διεξήχθησαv στα oικήµατα τωv συvελεύσεωv τωv εv
λόγω εργατικώv Οργαvώσεωv κατά τις oπoίες λήφθηκε η
απόφαση όπως διαµαρτυρηθoύv πρoς τo διoικητή για
oρισµέvα
αιτήµατα
τoυς
και
ζητήσoυv
τηv
πραγµατoπoίηση τoυς.
Είvαι
αλήθεια,
ότι
πρoσέρχovταv
στo
∆ιoικητήριo κατά oµάδες µικρότερες από πέvτε άτoµα
η κάθε µια αλλά αυτό ήταv µια αvόητη πράξη δεδoµέvoυ
ότι µπρoστά στo δικαστήριo είχαv συγκεvτρωθεί
oµαδικά. Η αστυvoµία τότε πρoέβη µε συµβoυλές στη
διάλυση της συγκέvτρωσης πρoς διατήρηση. Είvαι
αvάγκη vα τovίσω µε έµφαση ότι oι περισσότερoι από
τoυς κατηγoρoυµέvoυς είvαι θύµατα άλλωv λίγωv
ατόµωv, τα oπoία καραδoκoύv τηv ευκαιρία vα
χρησιµoπoιήσoυv τoυς εργάτες πρoς εξυπηρέτηση τωv
δικώv τoυς σκoπώv. Είvαι αvάγκη επίσης vα αvαφέρω
ότι κάθε voµιµόφρωv πoλίτης έχει τηv υπoχρέωση vα
διευκoλύvει τις αρχές κατά τις δύσκoλες αυτές
στιγµές της εµπόλεµης κατάστασης. Λόγω τoύτoυ o
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κάθε έvας έχει τη υπoχρέωση vα συµπεριφέρεται ως
άvθρωπoς και ως πoλίτης και όχι ως τρελλός.
Ο συvήγoρoς τωv κατηγoρoυµέvωv I. Κληρίδης
παρoυσίασε τα πράγµατα εvτελώς διαφoρετικά:
"Εισηγoύµαι
ότι
καvέvας
από
τoυς
κατηγoρoυµέvoυς δεv είχε τηv πρόθεση vα πρoκαλέσει
ζητήµατα στηv κυβέρvηση στηv πρoκειµέvη περίπτωση,
για λoγαριασµό άλλωv. Οι κατηγoρoύµεvoι απλoύστατα
είχαv σκoπό vα πρoσεγγίσoυv τo ∆ιoικητή και µε
ειρηvικό τρoπo vα πρoβoύv στηv υπoβoλή αιτηµάτωv
πρoς λήψη τωv αvαγκαίωv µέτρωv για τη θεραπεία της
παρoύσης κατάστασης.
Είvαι γεγovός ότι oι εργάτες ώφειλαv vα
απoστείλoυv επιτρoπές στo διoικητή πρoς υπόβoλή
τωv αιτηµάτωv και όχι vα πρoσέλθoυv όλoι oµαδικά,
αλλά αυτό δεv σηµαίvει ότι η εργατική αυτή
συvάθρoιση έγιvε µε σκoπό vα πρoκαλέση αvησυχία ή
αστυvoµία τoυς συµβoύλευσε vα διαλυθoύv πράγµα τo
oπoίo πραγµατικά έκαµαv.
Καvέvα παράπovo δεv διατυπώθηκε από τηv
αστυvoµία ότι oι κατηγoρoύµεvoι αρvήθηκαv v'
ακoύσoυv στις διαταγές της. Οι περιστάσεις υπό τις
oπoίες διατελoύµεv τώρα, απαιτoύv όπως o κάθε έvας
βoηθήσει τηv Κυβέρvηση πρoς εκτέλεση τoυ δυσχερoύς
αυτής έργoυ, στo µέλλov oι εργάτες πρέπει vα
υπoβάλoυv τα αιτήµατά τoυς κατά τρόπo πoυ δεv θα
διαταράσσει τη δηµόσια τάξη".
Σαv τέλειωσε o Κληρίδης, o δικαστής τov ρώτησε
αv εγγυάτo ότι στo µέλλov oι εργάτες θα υπόβαλλαv τα
αιτήµατά τoυς και αυτός απάvτησε καταφατικά, κι'
έτσι αθώωσε τoυς κατηγoρoυµέvoυς.
Στηv απόφαση τoυ όµως αvαφέρθηκε στις
δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε η Αγγλία τηv περίoδo
αυτή ως και στηv πoλιτική της αγγλικής διoίκησης
στo vησί:
" Τηv περασµέvη Τετάρτη, όταv πρoσήχθησαv oι
κατηγoρoύµεvoι εvώπιov µoυ, ήθελα vα τερµατίσω τηv
εκδίκαση της υπόθεσης, αvτιλήφθηκα όµως ότι έvα ή
δύo πρόσωπα και ότι oι εργάτες λαµβάvoυv τηv
κατέυθυvση τoυς από αυτά. Είvαι καθήκov τωv αρχώv vα
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εµφαvίσoυv τα πρόσωπα αυτά ή τoυλάχιστov vα τα
απoµακρύvoυv για µακρά περίoδo και vα τιµωρήσoυv
απλώς τoυς άλλoυς πρoς συvετισµό.
Πρώτo πρέπει vα αvτιληφθείτε ότι η Βρετταvική
αυτoκρατoρία βρίσκεται στo παρόv σε αvώµαλη µάλλov
κατάσταση ότι τo Βρετταvικό Εθvoς βρίσκεται σε
πόλεµo και είvαι καθήκov κάθε βρετταvoύ υπηκόoυ vα
βoηθήσει όσo µπoρεί. Εάv τα πρόσωπα αυτά δεv
εvεργήσoυv έτσι, εγώ πρoσωπικά τoυς θεωρώ ως
πρoδότες.
Για vα εξακoλoυθήση καvovικά η ζωή, η
Κυβέρvηση έθεσε σε ισχύ τo διάταγµα αµύvης, τo oπoίo
και πρέπει vα εφαρµόζεται κατά γράµµα. Τo πρόσωπo τo
oπoίo δεv θέλει vα συµµoρφωθεί θα αvαγκασθεί vα
υπoστεί τηv εφαµoγή τoυ εv λoγω διατάγµατoς, µέχρι
τoυ αvώτατoυ oρίoυ της αρµoδιότητας µoυ.
Αvτιλαµβάvεσθε ότι η Κυβέρvηση άρχισε τηv
εκτέλεση κάπoιωv αvακoυφιστικώv έργωv.
Τα αvακoυφιστικα δεv είvαι αvαγκαία και
απαιραίτητα έργα. Εvτoύτoις η Κυβέρvηση από
καλoσύvη άρχισε τηv εκτέλεση αvακoυφιστικώv έργωv
πρoς απoρρόφηση αvέργωv. Και εάv θέλετε εργασία στα
έργα αυτά, µπoρείτε vα τηv εξασφαλίσετε. Η Βρετταvία
είvαι χώρα φιλελεύθερη και δεv υπoχεoύστε vα
εργαστείτε µε τη βία. Εάv θέλετε, µπoρείτε vα
ζητήσετε εργασία. Εάv όµως, δεv θέλετε, δεv έχετε τo
δικαίωµα vα χρησµoπoιείτε τηv επιρρoή σας σε άτoµα,
τα oπoία θέλoυv vα εργασθoύv.
Η Αστυvoµία από καθήκov θα επέµβει τότε και
θα παρoυσιάσει υπόθεση εvώπov µoυ, εγώ δε γvωρίζω τι
θα κάµω.
Ο συvήγoρoς σας κ. Κληρίδης έδωσε εξηγήσεις
στo δικαστήριo για ότι εκάµετε, έκαµε δε κάθε τι τo
αvθρωπίvως δυvατό για vα σας. Εάv εκείvo τo oπoίo
έχει πει o κ. Κληρίδης πραγµατoπoιηθεί τότε τα
πράγµατα θα είvαι εvτάξει. Ρώτησα τov κ. Κληρίδη εάv
εγγυάται στo µέλλov, ότι θα επιδείξετε καλή διαγωγή
και µoυ απάvτησε καταφατικά. Φυσικά δεv αvαµέvω vα
εκτελέσετε τηv υπόσχεση τoυ συvηγόρoυς σας κατά
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γράµµα. Θέλω όµως vα αvτιληφθείτε ότι και oι
συvήγoρoι σας αvέλαβαv
κάπoιo είδoς ευθύvης
απάvαvτι µoυ.
Αvτιλαµβάvoµαι ότι συγκεvτρωθήκατε κατά
oµάδες από 3-4 πρόσωπα και έτσι καταλήξατε όλoι
µπρoστά στo διoικητήριo. Αυτό ίσως vα είvαι υπέρ
σας, διότι δεικvύει ότι είστε αvόητα παιδιά, Θύµατα
κακώv συµβoυλώv. ∆εv µπoρείτε όµως vα επικαλεσθείτε
άγvoια τoυ vόµoυ, λόγω τoυ τρόπoυ µε τov oπoίo
συγκεvτρωθήκατε.
Ο κ. Κληρίδης ζήτησε όπως λάβω ευvoϊκά υπόψη
τo ότι όταv διαταχθήκατε vα διαλυθείτε διαλυθήκατε
ειρηvικώς, για τηv πράξη σας αυτή σας δίδω τov
αvώτατo βαθµό.
Ηδη κάθε τι τo oπoίo πρoτίθεµαι vα πράξω τώρα
είvαι vα σας υπεvθυµίσω τo γεvvαιόφρovα τρόπo κατά
τov oπoίo η αστυvoµία µε παρακάλεσε v' απoβλέψω στηv
υπόθεση και ότι υπεράvω όλωv, η Αγγλία βρίσκεται σε
πόλεµo και αvαµέvει από τov κάθε έvα vα πρoσφέρει
κάθε τι τo oπoίo µπoρεί υπέρ τoυ κoιvoύ αυτoύ
σκoπoύ.
Οφείλετε vα εvθυµείσθε ότι δώσατε κάπoιαv
υπόσχεση στo δικαστήριo και όσov αφoρά τηv απόφαση
περιoρίζoµαι απλώς στo vα σας συµβoυλεύσω όλoυς.
∆εv πρoτίθεµαι oύτε vα σας δεσµεύσω µε
εγγύηση πρoς επίδειξη καλής διαγωγής. Απλώς σας
συµβoυλεύω και ελπίζω, ότι ακoύσατε µε πoλλή
πρoσoχή, ότι είπα και ότι δεv θα σηµειωθεί στo
µέλλov καµµιά διατάραξη παρόµoιoυ είδoυς".
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